Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Polom
konaného dne 1. 3. 2007 v 18 hodin
Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu
Na jednání přítomno: 5 členů zastupitelstva, (dle prezence) a 2 občané
Zapisovatelem z dnešního jednání určen: pan Ing. Kozák Miroslav
Jednání řídil: pan Jakubec Antonín starosta obce
Vzhledem k tomu, že je přítomno: členů zastupitelstva, jednání je usnášení schopné.
Ověřovatelé zápisu: Martin Peňáz, Smisitel Václav
1. Veřejná schůze zastupitelstva obce se koná dne 1.3. 2007 v 18 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
Program:
1. Zahájení
● Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
● Čtení posledního zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 1.12.2006
2. Hospodaření obce k 31.12.2006
● výdaje + přijmy3. Rozpočet na rok 2007 v předpokládaných přijmech a výdajích
● v návaznosti na rozpočet - plán práce a kulturních akcí na rok 2007
● Schválení
4. Navýšení ceny vodného
● Schválení
● úhrada vodného za 2.1/2 roku 2006
5. Návrh na vystoupení ze svazku Mikroregionu „Rychnovsko“
● případný vstup do Mikroregionu „Brodec“● účast na jednání mikroregionu „Brodec“
6.Ostatní informace
● vyhodnocení bezpeč. situace v obci - zpráva
● humanitární sbírka
● plán činnosti obce při MU
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr
* Připomínky k dnešnímu programu: nebyly
* Případné návrhy na jeho doplnění - rozšíření - schválení pozměňovacích návrhů: nebyly
* Hlasování - schválení programu jako celku: pro 5 hlasů,

proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů

K bodu 1) Zahájení
Schůzi zahájil a řídil starosta obce Jakubec Ant. v 18,00 hodin za přítomnosti všech členů zastupitelstva
obce.
Zapisovatelem z jednání určen pan Ing. Miroslav Kozák, ověřovateli zápisu : pan Martin Peňáz a pan Václav
Smisitel.
Dále seznámil přítomné s programem 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2007.
Program schůze chválen všemi přítomnými hlasy zastupitelstva obce bez výhrad.
K bodu 2)

Hospodaření obce k 31.12.2006, Výdaje - Přijmy

V tomto bodě pan starosta seznámil přítomé s finančním hospodařením obce za uplynulý kalendářní rok
2006, tj. K 31.12. 2006 , dle jednotlivých kapitol rozpočtu, jak ve výdajové ,tak v přijmové části.

Bod č.2
Hospodaření podle rozpočtu - v přijmech

Rozpočet
Schválený

Celkové přijmy na rok 2006 byly naplánovány
v rozpočtu ve výši ................................................

Po úpravě
1 112 280,00 1 120 770,00

Daňové a ostatní přijmy k 31.12.2006 jsou ..............
Přebytek hospodaření z roku 2005 .........................
Celkem na účtech obce k 31.12 . 2006 .....................
Po odečtení výdajů které číní k 31.12 . 2006 ..........
Bylo na účtech obce k 31.12. 2006 ........................

1 053 214,60 Kč.
678 819,78 Kč.
1732034,38 Kč.
-865 982,26 Kč. čerpáno Na 77,90%
866 052,12 Kč.

Na provozním účtu k 31.12.2006 ...............................
Na Termínovaném účtu k tomuto datu ..................
Přebytek hospodaření za rok 2006, t.zv.fond rezerv .....

788 758,29
77 293,83
866 052,12

Po
Změnách

K 31. 12.
2006

Kč.

Kč.
Kč.
Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření k 31.12.2006. Na základě rozboru tohoto hospodaření
rozhodlo , jak je uvedeno v bodě 4. o úpravě ceny vodného o 2,- Kč./m3, pro všechny oběratele vody z
veřejného vodovodu obce.
K bodu 3. Rozpočet na rok 2007 v předpokládaných přijmech a výdajích
Rozpočet na rok 2007 byl připraven Finančním výborem obce za účasti ostatních členů zastupitelstva obce
podle kutečných daňových i nedaňových přijmů dle jednotlivých kapitol za rok 2006 a od těchto přijmů se
potom sestavoval rozpočet podle jednotlivých kapitol ve výdajové části. Rozpočet byl koncipován, jako
vyrovnaný:
Celkové přijmy na rok 2007 z daňových a ostatních
Příjmů jsou naplánovány ve výši xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Předpokládaný vyrovnaný rozpočet ve výdajích na rok
2007 je naplánován ve výši xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1120880,00

Kč.

1120880,00 Kč.

Vyvěšeno: 14.2.2007
Sejmuto: 1.3.2007
V souvislosti s rozpočtem na rok 2007 , byly schváleny i naplánované práce a kulturní akce na rok 2007.
Zhotovení zatrubení od Obec. Úřadu , resp.dvora čp. 28 k zahradě čp. 44,( důvod výstavba RD.panem
Noskem). Zatrubení části od čp. 26 až po propusť pod cestou k čp. 10. Oplocení a rozšíření hřiště na

volej.nohejbal. Na tuto akci se pokusíme zíkat dotaci z POV.
Z kulturních akcí: Nadále uskutečňovat návštěvy při výr. nar. V roce 2007 - 6 oslavenců ,měla p.Brandejsová
82, 15.1., dále 12.4.p. Jeřábek J. 80 let, 30.4.p. Motyčková M. 80 let, 16.6. Peňáz J. 82 let, 15.8. Buben K.
80 let, 1.11.Kozáková M. 85 let. V letošním roce bychom měli přivítat pokud se zůčastní,nové občánky
,Ležákovi, Peňázová Eliška, Smisitel Petr, zatím jsme vždy vítali i když měl alespoň jeden z rodičů trvalý
pobyt v obci. Obec, případně SDH bude zajišťovat další akce, které jsme pořádali doposud, jako pouťová
zábava, ukončení prázdnin, ukončení roku.
Hlasování – rozpočet , plánované práce a kulturní akce:
Pro 5 hlasů,
Proti 0 hlasů,
Zdržel se 0 hlasů,
Souběžně s prozpočtem na rok 2007 , byl schválen i rozpočtový výhled na roky 2008,2009 a 2010
Rozpočtový výhled obce Polom na období
2008 – 2009 – 2010 ,dle zák.č.250/2000Sb.,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Přijmy
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
748 883,00 748 883,00 748 883,00
Daňové přijmy třída
280 000,00 280 000,00 280 000,00
Nedaňové přijmy třída
40 000,00
40 000,00
40 000,00
Kapitálové přijmy třída
1 068 883,00 1 068 883,00 1 068 883,00
Přijmy celkem
Výdaje
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
968 883,00 968 883,00 968 883,00
Běžné výdaje třída
Kapitálové výdaje
0,00
0,00
0,00
Výstavba ifrastruktury
100 000,00 100 000,00 100 000,00
Výdaje celkem
1 068 883,00 1 068 883,00 1 068 883,00
Vyvěšeno: 14.2.07
Sejmuto: 1.3.07
Jakubec Ant. starosta obce
Hlasování – rozpočtový výhled:

Pro 5 hlasů,

Proti 0 hlasů,

Zdržel se 0 hlasů,

K bodu 4. Navýšení ceny vodného
V tomto bodu se pan starosta opětovně vrátil k rozboru hospodaření výdajové části a jak uvedl v rozboru
hospodaření za rok 2006 v kapitole Vodní, bude třeba hlavně vzhledem k navýšení plateb za el. Energii
upravit platbu za vodu. Přijem za vodné byl 40.048,-Kč. Výdaje 77.592,-Kč.
Pokud pomineme náklady na výměnu a nákup vodoměrů, které občané hradí formou pronájmu a jsou
součástí popložky přimů vodného, výpočet je následující ,náklady celkem 77.592 – přijmy 40.048,- z těchto
příjmů se přibližně uhradí elektrika 24.673,-, desinfekce – savo, tolidin 3.753,70, gen.čerpadla a dohoda
5.220,70, práce s vytažením a montáží potrubí a čerpadla z vrtu.Matetková a prov. Evidence 2.380,- (ze
zákona o vodách) motáž vodoměrů, 4739,-tím jsou pokryty přijmy, (rozdíl nad výši přijmů je 718,40.)
Dalších 36.825,60,-Kč. Zbývá – 14.239 vodoměry nákup a vod. velký do krav. , vzorky (rozbory) vody
20.252,90,-Kč. Výměna rélé k ovlád.chlórování 2.343,70 Kč. Za 1.1/2 roku 2006 bylo spotřebováno občany
a chalupáři 2.153 m3. Za 2.1/2 roku 2006 bylo spotřebováno občany 1786 m3 vody – jen trvale bydlící.
Celkem 3.939 m3, pokud navýšíme vodu o 2,-Kč/m3, tj. Na 10,-Kč./m3 Příjem se přibližně navýší , záleží
jistě na odběru o 7.878,-Kč.
V letošním roce , přímo ihned musíme nechat zpracovat tzv. jednoduchý pasport stavby , tj. Vrtu č.3 a
zaměření. Z důvodu dodatečného staveb.povol.a zkolaudování. O povolení k odběru podzemní vody je
zažádáno na ref. Živ. Prostř. RK , taktéž je objednán pasport. Stavby. (Vak Jablonné), dělali nám Majetkovou
a provozní evidenci vodovodu v loňském roce, kterou jsme museli mít zpracovanou ze zákona. Takže
navýšením o 2,-Kč. Bychom měli být skoro fifty fifty. Pan starosta připoměl, že ve spotřebě el. Energie je
také spotřeba s prov. Bazénu. S tímto navýšením souhlasili i ostaní členové zastupitelstva , pan starosta
nechal hlasovat o tomto navýšení vodného.

Hlasování – navýšení ceny vody o 2-Kč/m3 u všech odběratelů
Pro 5 hlasů,

Proti 0 hlasů,

Zdržel se 0 hlasů,

K bodu 5. Návrh na vystoupení ze svazku Mikroregionu „Rychnovsko“
případný vstup do Mikroregionu „Brodec“Už minulé zastupitelstvo se zabývalo myšlenkou , že obec vystoupí z Mikroregionu Rychnovsko a případně
odsouhlasí vstup do Mikroregionu „Brodec“. Z tohoto důvodu nás navštívil také dne 23.2. zástupce tohoto
mikroregionu pan starosta ze Lhot u Potštejna Růžička a spolu se zastupiteli a občany obce při besedě byly
posouzeny výhody a nevýhody tohoto v úvozovkách malého DSO Brodec, oproti velkému DSO Rychnovsko
ve kterém obec je členem. Je pravda to, že určitě by obec měla v nějakém tom spolku být už jenom proto, že
se ne snad snadněji, ale častěji dostane k finančním prostředkům z některého dotačního titulu , případně i k
finančním prostředkům, které poskytuje EU. My samy jsme čerpali dotace zatím z POV , také jsme získali
nějaké peníze 35.000,- na veřejné osvětlení, 180.000,- na vrt v zátvorách , 108.000,-Opr. Komunikací a
127.000,- na výstavbu bazénu, celkem za období 450.000,-Kč., Jak nás informoval pan starosta není to
úplně tak růžové , jak nám líčil pan Růžička , dne 27.2. tedy v úterý jsem se spolu s panem Malátkem
zúčastil na jednání mikroregionu „Brodec“ a docela jsem koulel oči, říká pan starosta a pokračoval „My dva
co jsme si mysleli, že se dozvíme od 16 hod.nějaké podrobnosti související se vstupem jsme se nedozvěděli
nic. Nejprve se projednávali na návrh myslivců umístění a vzhled tabulek klidové zóny pro zvěř to trvalo 1
½ hod. Dále vzhledem k tomu, že tam byl projektant na ten vodovod, vysvětloval projektovou studii. Pak
diskutovali o financich k této případné stavbě ….. to bylo už 19 hod. Jsme se panem Malátkem omluvili a
odjeli jsme. Tento projekt byl uhrazen koncem roku 2006.“
Na pana Bažanta má pan starosta spojení a podle jeho vyjádření ,bude v příštím týdnu objíždět obce k
upřesňování k projektu. Jde o to zda se případný náš projekt vejde do financí , které byly uhrazeny a budeme
členy DSO uhradili bychom jenom svůj podíl , pokud ne uhradíme projekt jako samostatnou práci. O tom
budu jednat s panem Bažantem při nejbližší návštěvě až by přijel do Lhot.( pan Růžička dá vědět).
Další schůzky se má pan starosta zůčastnit 27.3.07 – poslední úterý v březnu.
Na této schůzi byl panem starostou podán návrh na vystoupení z „Mikroregionu Rychnovsko“
Hlasování o vystoupení z„Mikroregionu Rychnovsko“:

Pro 5 ,

Proti 0,

Zdržel se

0, hlasů

Další návrh byl podán na vstoupení do DSO „Brodec“
Hlasování pro vstup do DSO „Brodec“

Pro 5 ,

Proti 0,

Zdržel se

0, hlasů

V souvislosti s tímto pověřuje zastupitelstvo obce starostu obce k jednání o vstupu do DSO Brodec s
předsedou tohoto svazku panem Urbancem.
Zastupitelstvo obce v souvislosti se vstupem do DSO „Brodec“souhlasí s úhradou příspěvku ve výši 25,Kč./obyvatele s trvalým pobytem.
K bodu 6.Ostatní informace
●

vyhodnocení bezpeč. situace v obci - zpráva

V tomto bodě informoval pan starosta přítomné o vyhodnocení bezpečnostní situace v obci,tak ,jak byla
zaslána Policií ČR z OO Vamberk zpracovanou komisařem npor. Martincem Josefem – vedoucím tohoto
oddělení. V katastru obce byly za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 spáchány 3 přestupky a žádný trestný
čin.Bezpečnostní situace v katastru obce Polom je hodnocena ,jako velmi dobrá , obdobně je hodnocena i
spolupráce obce s OO Policie ve Vamberku.

●

humanitární sbírka

Další informace byla podána o žádosti z centra sociálních služeb Diakonie Broumov z Oblastního střediska
Úpice ,Hradec Králové, Praha , Teolice v Čechách. Toto občanské sdružení nás dopisem zaslaným i-meilem
poprosilo zda bychom v obci neuspořádali sbírku , letního a zimního ošacení, dámského ,pánského a
dětského. Dále pak lůžkovin, prostěradel, ručníků,utěrek, záclon, látek, peří, péřových a vatovaných
přikrývek, polštářů a dek. Z domácích potřeb nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční.
Zastupitelstvo obce po této informaci rozhodlo, že tato sbírka by se mohla uskutečnit v požadaovaném
termínu od 9.4. do 13.4.2007 a v týdnu od 16.- 27.4. 2007 bude auto (řidič a 2 závozníci) svážet
humanitární sbírky v našem okrese.

●

plán činnosti obce při MU

Byl aktualizován plán činnosti při mimořádných událostech, plán odeslán na HZS Rychnov n.Kn.

Bod č. 7. Diskuze
Bod č. 8 Usnesení
Bod č. 9 Závěr

Zapisovatel: Ing. Kozák Miroslav____________________

Ověřovatelé: Peňáz Martin

Jakubec Ant. Starosta obce

Smisitel Václav

